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АПАКРЫФІЧНЫЯ ЕВАНГЕЛЛІ –ЎМОВЫ І ЭТАПЫ 
НАПІСАННЯ 

А. С. Барнюк 

Апакрыфічныя евангеллі з’яўляюцца буйной групай апокрыфаў( – 
схаваны) – хрысціянскіх некананічных твораў. У канон(спіс кніг, якія 
лічацца аўтарытэтнымі і прызнаюцца рэлігійнай грамадой) увайшлі ў 
выніку чатыры евангеллі(сінаптычныя (Мацвея, Марка, Лукі) і евангелле 
Яна). На сённяшні момант вядома каля пяцідзесяці евангелляў, якія маюць 
розную ступень захаванасці – некаторыя дайшлі цалкам, большасць ва 
ўрыўках. Пра частку твораў есць звесткі, але самі творы не захаваліся, 
альбо не знойдзены. У працах хрысціянскіх пісьменнікаў III стагоддзя – 
Тэртуліяна і Арігена ўжо ўзгадваюцца шматлікія з гэтых евангелляў. 

Прычын стварэння некананічных евангелляў было некалькі. Па –
першае, хрысціянскі канон быў зацверджаны толькі ў IV стагоддзі,на 
Нікейскім Саборы. Але хрысціянства было ўжо значнай рэлігіяй на той 
момант, якая ахоплівала вялікія рэгіёны і мела шмат прыхільнікаў. 
Пытанне, на якія крыніцы абапірацца стаяла значна раней – яшчэ ў I-II 
стагоддзях[2, c.6]. Разбітыя па розных частках Рымскай Імперыі і 
бліжэйшых тэрыторый, хрысціянскія абшчыны стваралі свае ўмоўныя 
“каноны” – прыкладам чаго з’яўляецца канон Мураторыя[1, ст. 300-303], 
складзены не пазней 170 года. Акрамя таго, існавалі шматлікія 
ерэтычныя накірункі, якія выбіваліся з асноўнахрысціянскай плыні. Яны 
таксама мелі сваіх аўтараў, якія пісалі свае варыянты евангелляў. Толькі 
у IV стагоддзі сабор у Нікее здолеў выпрацаваць кампрамісную пазіцыю 
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ў гэтым пытанні, адкінуўшы дзясяткі твораў, сярод якіх былі і 
такія(напрыклад, Пастыр Гермы), якія цалкам нават падыходзілі пад 
канон, але былі выкраслены са спісу канона.  

Па-другое, жыццяапісанне Ісуса Хрыста ў кананічных евангеллях 
выдаецца не цалкам. Напрыклад, нічога не апісана пра яго дзяцінства, не 
апісана яго маладосць. Безумоўна, што аўтары жадалі дапоўніць гэтую 
карціну, на аснове розных казанняў і ўрыўкаў. А, для аўтарытэту, яны 
выстаўлялі імёны біблейскіх персаанажаў( апосталаў ці іншых набліжаных 
да Хрыста). Евангеллі дзяцінства складаюць самую значную частку 
некананічных евангелляў – сярод іх сем значных. Усе яны ў рознай форме 
спрабуюць падаць жыцце Хрыста з году да дванаццаці ( да спрэчкі ў Храме) 
[5, c.3]. Евангеллі дзяцінства заўсюль выдзяляюцца ў асобны спіс.  

Ствараюцца гэтыя апокрыфы ў II стагоддзі нашай эры, у перыяд, калі 
хрысціяне ўжо адыходзяць ад чакання канца свету і пачынаюць задумвацца 
аб стварэнні нейкіх крыніц сваей веры. На пачатку, гэта былі два творы, якія 
складзены ў гэты перыяд( гэта падцверджваецца працамі Ірынея, якія 
датуюцца 185 годам[2, ст.6], і ў якіх ужо есць узгадка пра вышэйпазначаныя 
апокрыфы). Гэта быў першы этап, калі літаратура была нешматлікай, 
накіраванай на нешматлікіх вернікаў – не існавала неабходнасці ў нейкай 
буйной пісьмовай дзейнасці. З цягам часу, на працягу III- пачатку IV 
стагоддзя, колькасць хрысціянскіх вернікаў расце, структура царквы 
паступова афармляецца і пачынаецца тыражаванне ранейшых твораў. Яны 
пераапрацоўваюцца, захоўваючы сюжэт, дапаўняюцца рознымі фонавымі 
асобамі і лініямі аповеду. У IV стагоддзі колькасць апокрыфаў большае, 
асабліва шмат іх знаходзіцца ў гнастычных бібліятэках. Яны ўжо 
забаронены “афіцыйнай” царквой, але працягваюць карыстацца попытам, 
што і абумовіла іх пашырэнне. У V стагоддзі аднак, творы гностыкаў 
зыходзяць, разам з самімі гностыкамі, але на ўскраінах хрысціянскага свету 
– Арменіі і Эфіопіі, дзе існавалі свае асобныя царкоўныя структуры, 
працягваецца перапісванне гэтых апакрыфічных евангелляў. У XI стагоддзі, 
ствараецца Армянскае евангелле дзяцінства, разам з ім Арабскае, пасля чаго 
спыняецца стварэнне новых апокрыфаў і перапісванне іншых.  

Такім чынам, можна выдзеліць тры этапы стварэння крыніц: 
1. II– сярэдзіна IV стагоддзяў – існаванне і перапісванне дзвух твораў 
2. IV – сярэдзіна V стагоддзя – перыяд стварэння новых твораў, іх 

тыражаванне  
3. Сярэдзіна V – XI стагоддзі – стварэнне некалькіх “новых” твораў, 

у асобных цэрвах(армянскай), слабы тыраж “старых” і заняпад 
традыцыі. 

Месцам жа стварэння евангелляў дзяцінства, з’яўляецца Малая Азія. 
Менавіта там, у II стагоддзі, у грэчаскім асяродку і былі створаны гэтыя 
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творы. На гэта ўказвае і мова апокрыфаў, фонавыя ўзгадкі ў тэксце, 
характэрныя для жыцця ў Малой Азіі. Пасля, цэнтр стварэння апокрыфаў 
перамяшчаецца ў Сірыю, потым у Егіпет, дзе знаходзяцца гнастытычныя 
цэнтры. Там адбываецца воплеск апакрыфічнай працы, але ў V творчая 
дзейнасць зноў вяртаецца ў Сірыю, што падцверджваецца некалькімі 
сірыйскімі манускрыптамі, потым зыходзіць на ўскрайку хрысціянскага 
свету – Арменія і Эфіопію, а потым знікае, шырока аднак застаючыся ў 
мастацтве, што характэрна, Заходняй Еўропы і Арменіі. 

Сюжэт апокрыфаў, нягледзячы на тое, што гэта розныя творы, адзін. 
Апісваецца дзяцінства Ісуса, яго дзеі, яго словы. З ранніх твораў, гэты 
сюжэт, захаваўшыся, перайшоў і познія, а адтуль- у яшчэ больш познія 
творы[4]. Месцам сюжэту фігуруе Палестына першага стагоддзя нашай 
эры, дзе ў весцы жыве сям’я, у якой спачатку з’яўляецца Марыя, а 
потым яе сын – Ісус. Яны спачатку жывуць у весцы, потым прыходзяць 
да Іерусаліма, дзе адбываецца спрэчка ў Храме. Паміж гэтымі падзеямі, 
праходзіць у скарочанным выглядзе аповед, пра гады, дзе Ісус ужо 
выконвае ролю суддзі і пакаральніка. Гэты сюжэт захоўваецца і пазней, 
у гностыкаў, а потым у армян, але ен больш разгорнута дапаўняецца 
фонам. Пры гэтым, ен сам не змяняецца – там дзе Ісус сядзіць у вады, у 
першатворы, там жа ен сядзіць і ў армянскім евангеллі. Фактычна, гэта 
адзін і той жа твор, які дапаўняецца і атрымлівае новую назву.  

Евангеллі апакрыфічныя нясуць цэлы пласт аповедаў пра дзяцінства 
Ісуса, якія выяўляюць яго вобраз даволі незвычайна – набліжана да бога 
Старога Запавету, які займаецца пакараннем злачынцаў, альбо тых, хто 
не мае павагі да рэлігіі і веры. Гэта стварае канфлікт паміж канонам 
вобраза Хрыста, і тым вобразам, які выяўлены ў творах. 

Прычыны, з якіх паходзіць разнастайнасць напісанага ў апокрыфах 
розныя. Верагодна, што іх пісалі людзі, якія былі малазнаемыя з 
асноўнымі плынямі хрысціянства, альбо тыя, хто займаў уласна пазіцыі, 
якія супярэчылі гэтым плыням. Але ўсе яны жадалі мець аўтарытэтнае 
падмацаванне сваіх пазіцый, для чаго запісвалі моўную традыцыю, якая 
была вельмі шматлікая і пры тым, не мела ніякай унармаванасці, тым 
больш, што да моманту запісаў яе, магчымыя сведкі евангельскіх падзей 
ужо зніклі, і магчыма было абапірацца на шмат разоў перасказаныя 
сюжэты. Безумоўна, пачатковы сэнс паступова змяняўся, былі шматлікія 
памылкі пры перадачы вуснай традыцыі. Акрамя таго, яна знаходзілася 
пад уплывам навакольнага свету – свету паганства. Большасць хрысціян 
былі літаральна ўчорашнімі паганцамі, якія не пазбаўляліся цалкам сваіх 
поглядаў і пераносілі ў хрысціянскі асяродак, тым больш, што вусная 
традыцыя толькі спрыяла гэтаму пераносу. Пры запісе і афармленні, усе 
гэтае пераносілася на пісьмовыя носбіты, і гэтым карысталіся ў 
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далейшым, што нараджала блытаніну. Гэта і прывяло да жорсткага 
вызначэння канону, якое адбылося ў чацвертым стагоддзі. Стварэнне 
апакрыфічнай літаратуры апынулася па за межамі дазволеннага, і 
паступова зыйшло ў вобласць мясцовай творчасці.  

Як было сказана вышэй, Евангеллі дзяцінства складаюць асобную 
групу. Гэта Протаевангелле Іакава[4], Евангелле ад Фамы[5] і некаторыя 
іншыя[3]. У іх асноўнае месца займае апісанне дзяцінства Ісуса. У 
кананічных евангеллях няма сюжэтаў гэтага перыяда яго жыцця. Затое, у 
некананічных, гэтыя сюжэты вельмі яскравыя і мастацкія. У іх 
праяўляецца адрозненні ад вобраз Ісуса, якім яго ведаем мы, вобраза, які 
склаўся за дзве тысячы год існавання хрысціянства, і вобразам Ісуса, які 
быў неакрэслены і невядомы, вобраза першых стагоддзяў. Вышэй было 
адзначана, што гэты некананічны вобраз быў падобны да вобраза 
Ветхага запавету – бога караючага, які спасылае нягоды і выпрабаванні. 
Тут няма такіх маштабаў гэтага, але гэта не змяншае адрозненняў. У 
падсумаванне, магчыма сказаць, што апакрыфічныя творы тэматыкі 
“дзяцінства” , маюць адзіны сюжэт, які застаецца нязменным, але творы, 
усе роўна, падпадаюць пад пэўную “эвалюцыю”, паступова набываюць 
больш мастацкі сэнс, дадаюцца містычнымі момантамі. Гэта праходзіць 
на працягу, у асноўным II-IV стагоддзяў, але працягваецца да XI 
стагоддзя, калі сама традыцыя стварэння твораў знікае. Гэтая 
апакрыфічная традыцыя праходзіць па розных мясьцінах, праходзіць 
тры буйныя этапы, і пакідае адбітак на хрысціястве, нават пасля 
знікнення твораў з ужытку. 
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